Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
A Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása a Kapuvári KSH kistérség 19 települése részvételével
alakult, 2004. november 4-én.
A Társulás létrejöttének alapja a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény, a 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet,valamint a Belügyminisztérium pályázati felhívása, mely a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak intézményesítésére, a térségi fejlesztések
előmozdítására, valamint az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítése érdekében
fogalmazódott meg.
Célja: Minden állampolgár számára legyenek elérhetőek a minőségi szolgáltatások, mérséklődjön az
indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenség az oktatási, egészségügyi, és szociális területen, valamint
segítse megalapozni az európai uniós versenyképességünket, és a szolgáltatások színvonala a gazdaság
lényeges többletráfordítása nélkül javuljon.
A megalakuláshoz elengedhetetlenül szükséges volt a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületének
több mint a fele, de legalább két testület a területfejlesztési feladatok ellátására valamennyi testület
jóváhagyása.
A Többcélú Társulás megalakulásának feltétele volt, hogy a társulási települések együttes lakosságszáma az
összlakosság 60%-át meg kell, hogy haladja, vagy ha a lakosságszám 50%-os akkor a résztvevő
települések száma kell, hogy meghaladja a KSH Kistérséget alkotó települések 60%-át.
Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulását az alábbi települések önkormányzatai alapították:
Beled, Dénesfa, Edve, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa,Vásárosfalu. Kizárólag
területfejlesztési feladatokra
társult: Agyagosszergény,Babót, Cirák, Gyóró, Osli, Rábakecöl, Szárföld, Veszkény, Vitnyéd.
2007. szeptember 25-től Agyagosszergény – a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvény módosítása következtében – kivált a Társulásból, és a kistérség neve KapuvárBeledi kistérségre változott. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás nevét Kapuvár-Beledi Kistérség
Többcélú Társulására változtatta.
2008. július 1-től a kizárólag csak a területfejlesztési feladatokra társult Cirák, Osli és Vitnyéd községek
önkormányzatai beléptek a Többcélú Társulásba, ezáltal a kistérség mind a 18 települése teljes jogú tagja
lett a Társulásnak.
A Többcélú Társulás megalakulásától a kapuvári Polgármesteri Hivatal irodái látták el a munkaszervezeti
feladatokat. 2005. június 1-jétől 2007. január 31-ig az aljegyző vezetésével a Polgármesteri Hivatal
Kistérségi és Humánszervezési Iroda látta el a munkaszervezet feladatait. A Polgármesteri Hivatal új
struktúrája keretében 2007. február 1-jétől önálló Kistérségi Iroda állt fel, amely többek között ellátta a
munkaszervezeti feladatokat is. 2008. január 1-től a Társulási Tanács döntése alapján önálló szervezet jött
létre Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája néven, a munkaszervezet kivált a
kapuvári Polgármesteri Hivatalból.
A Társulás szervezete:
A Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyet a
társult önkormányzatok polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács választja tagjai közül a Tanács tisztségviselőit:
Hámori György Társulási elnök: a társulás képviselője, akadályoztatása esetén az alelnökök képviselik a
társulást.
Tompáné Balogh Mária és Fodor József alelnökök: akik az elnököt akadályoztatása estén helyettesítik.
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottságot hozott létre, melynek elnöke Balogh
István, tagjai Tóth Kálmán és Horváth Ferenc polgármesterek.

